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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЙНА ПІДПРИЄМТСВІ

Рушійна сила ринкових умов господарювання посилюється з року в рік,
унеможливлюючи стабільне функціонування елементів світового господарства.
Спираючись на ресурсні можливості, або їх обмеження, посилюється стрімка роль
зовнішньоекономічних операцій між країнами. Так безліч підприємств розширюють
свою діяльність через експорт чи імпорт певних товарів та послуг. Проте більшість з
них не враховують важливість фінансового планування зовнішньо-торгівельних
операцій, вважаючи цей процес недоцільним в умовах динамічних змін зовнішнього
оточення. Ігнорування фінансового планування призводить до не ефективності
управління ресурсним потенціалом підприємства та значним посиленням ризику
втрати економічної стабільності загалом.

Провідним моментом у забезпеченні ефективності фінансового планування
експортно-імпортних операцій є взаємоузгодження їх з основною метою діяльності
підприємства, що за умов глобального розвитку економіки постійно змінюється,
змінюючи при цьому основний орієнтир розвитку організації.

Саме тому актуальним є виявлення основних причин, що впивають на
запровадження фінансового планування експортно-імпортних операцій на підприємстві
та шляхів їх оптимального подолання.

Фінансове планування є важливим елементом в системі менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, що полягає в забезпеченні ефективного поєднання
ресурсного потенціалу підприємства, спрямованого на досягнення поставлених цілей
[1]. В сфері підприємницької діяльності, планування забезпечує функціональну
координацію організації, відповідаючи на питання: на якому етапі підприємство
знаходиться зараз і де воно опиниться у майбутньому, якщо зможе ефективно
управляти наявними можливостями, уникаючи зовнішніх загроз. В системі
зовнішньоекономічних зв’язків, завданням фінансового планування є забезпечення
підприємства прибутками, отриманими шляхом оптимального поєднання ресурсів,
спрямованих на міжнародну кооперацію з іншими підприємствами у сфері
міжнародного співробітництва [2].

Торкаючись внутрішньо-організаційних зв’язків підприємства, планування
оптимізує структуру організації, формуючи центи відповідальності, призначені для
реалізації фінансового забезпечення підприємства. Також за допомогою наявного
процесу, посилюється результативність діяльності керівної ланки організації,
оптимізується робота менеджерів, активізується пошук міжнародних партнерів та
встановлення зв’язку з міжнародним ринковим середовищем. Проте фінансове
планування відображає не тільки позитивні сторони функціонування, але є дуже
громіздким за витратами процесом. Більшість сучасних підприємств не адаптовані до
фінансового планування внаслідок низького ресурсного забезпечення та відсутності
необхідної інформаційної бази. Основні причини дестабілізації планування експортно-
імпортних операцій на підприємстві та шляхи їх уникнення відображені у табл. 1



Таблиця 1
Проблеми та шляхи оптимізації фінансового планування експортно-імпортних

операцій
Проблеми Шляхи вирішення

1. Існування на підприємстві
єдиного облікового центру виробничо-
господарської діяльності.

2. Відсутність документарного
забезпечення для відображення
фінансового аналізу.

3. Недостатня нормативно-
правова база на підприємстві.

4. Низька кваліфікація
працівників у сфері фінансового
планування експортно-імпортних
операцій.

5. Відсутність статистично-
трендового аналізу на підприємстві.

6. Низька недовіра керівного
складу до ефективності запровадження
системи фінансово планування.

7. Значні витрати на
впровадження даного процесу.

1. Створення окремого бюджетного
відділу, відповідального за збалансування
доходів і витрат при здійсненні
експортно-імпортних операцій.

2. Запровадження
інформаційно-аналітичного центру для
аналізу фінансового планування.

3. Створення додаткових
положень розпоряджень, інструкцій для
роботи з фінансовим плануванням
експортно-імпортних операцій.

4. Підвищення обізнаності
працівників у сфері фінансового
планування через систему додаткового
навчання у вигляді курсів чи тренінгів.

5. Залучення фінансових
аналітиків з метою здійснення статичного
аналізу в сфері зовнішньоекономічних
відносин.

6. Запровадження ефективних
методів оцінки фінансового стану
підприємства.

7. Оптимізація грошових ресурсів,
щляхом вилучення їх з менш
результативних методів управління
організацією та спрямування їх у систему
фінансового планування.

Фінансове планування виробничого-господарської діяльності відіграє важливу
роль у забезпеченні ефективності функціонування організації, що зумовлює значні
переваги у вигляді встановлених міжнародних зв’язків підприємства з іншими
господарюючими суб’єктами та недоліками, пов’язаними з значними витратами часу та
коштів щодо реалізації цього процесу. Проте жоден з зазначених недоліків не здатний
стримати успішного керівника чи будь-то підприємства загалом від запровадження
процесу планування, що хоч і понесе значні витрати, проте зменшить ризик втрати
прибутку в умовах нестабільних ринкових змін та перетворень.
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